
KAM NAPREJ?
Ker večina dijakov programa mehanik kmetijskih in delovnih strojev prihaja iz kmetij, je zagotovo 
za njih zelo zanimivo nadaljevanje izobraževanja v programu Kmetijsko podjetniški tehnik PTI, 
ki ga izobražujemo na naši šoli. Na ta način pridobijo tudi prepotrebno znanje za delo na kmetiji.

KJE SE LAHKO ZAPOSLIM?
Ker zelo primanjkuje mehanikov za kmetijsko, vrtnarsko, gradbeno in komunalno mehanizacijo, 
je možnost zaposlitve dijakov zelo velika. Zaposlijo se lahko v mehaničnih delavnicah, kmetijskih 
podjetjih, prodajalnah s kmetijsko mehanizacijo in rezervnimi deli, samozaposlitev …
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VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje 
poklicno izobraževanje.

PREDMETNIK – SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI
Slovenščina, matematika, tuji jezik, umetnost, naravoslovje, družboslovje, športna vzgoja.

STROKOVNI MODULI
IKT in osnove poslovnega komuniciranja, osnove podjetništva in prodaje, osnove 
rastlinske pridelave z varstvom rastlin, popravila mehanskih sklopov in naprav, popravila 
hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila električnih in elektronskih naprav, 
popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, diagnostika pogonskih in delovnih 
strojev, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, 
upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom.

ODPRTI KURIKUL
Popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav, upravljanje z alternativnimi viri
energije, materiali in okoljem, varilstvo in kovaštvo, tehnika popravil, vzdrževanje
pnevmatik, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih,
osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin.

INTERESNE DEJAVNOSTI

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

DEJAVNOSTI
Ekošola, mednarodne izmenjave dijakov, možnost praktičnega usposabljanja v tujini,
nadstandardne strokovne ekskurzije, projekti, raziskovalna dejavnost, športni tabori,
tekmovanja, vokalna skupina.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor.
Zaključek šolanja omogoča zaposlitev ali nadaljnje šolanje v poklicno- tehniških
programih (PTI).
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